Halk Avukatı, 05/L-019 sayılı Halk Avukatı Yasasının 6. ve 10.maddesi ve 01/2015 sayılı
Halk Avukatı Yardımcısının Seçilme süreci ve isim listesi önerisi, müracat şekli ile ilişkin
Yönetmeliğin 2.maddesi 4. ve 5. fıkrası gereğince işbu Konkuru ilan eder:
Halk Avukatının 5 (beş) yardımcısının seçilmesi için
KONKUR
Halkın Avukatı Kurumu adalet, tarafsızlık, insan hakları üsütünlüğü, gizlilik ve
profesyonellik ilkeleri tarafından yönlendirilen bağımsız bir kurumdur.
Halk Avukatı, Halk Avukatı Yasası ve Halk Avukatı Yardımcısının Seçilme süreci ve isim
listesi önerisi, müracat şekli ile ilişkin Yönetmelik gereğince Halk Avukatı Yardımcısı
makamı için işbu konkuru ilan eder.
Halk Avukatı, Halk Avuaktı Yardımcısı adaylar isim listesi seçimi ve önerisi sırasında Halk
Avukatı Yasasının 10.maddesi 5.fıkrasından belirtildiği üzere, özellikle etnik ve cinsiyet
temsilin sağlandığını temin eder.
Halk Avukatı Yardımcısının görev süresi
Halk Avukatı Yardımcıları 3 (üç) yıllık bir süre için seçilir ve yeniden seçilme olasılığı
vardır.
05/L-019 sayılı Halk Avukatı Yasasının 6.maddesi gereğince, Halk Avukatı Yardımcısı
adayları şu şartları yerine getirmelidir:







Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Yüksek Öğretimli, Üniversite mezunu olması,
Kişiliği, dürüstlüğü ve ahlaki değerleri yüksek olması,
İnsan hakları alanında tecrübe ve üstün bilgi sahibi olması,
Kosova Cumhuriyeti mevzuatı ile kesin hüküm almış karar ile cezalandırılmış
olmaması,
Siyasi parti görevini yapmaması, Kosova Cumhuriyeti Meclisinde kendisini seçen
milletvekili veya bakanlar kurulu üyesi olmaması.

Başvuruya şu belgeler eklenmelidir:







Eğitim ve mesleki durum kanıt belgesi,
Teşvik mektubu,
Özgeçmiş (Curriculum Vitae - CV),
Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığını kanıtlayan belge,
İş tecrübesini kanıtlayan belge,
Suçlu olmadığını kanıtlayan Adli sicil belgesi.
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Başvuru süreci
Başvuru en geç 19 Aralık 2016 tarihi, saat 16:00’ya kadar gönderilmelidir.
Başvuru şahsen veya aşağıdaki adresten gönderilmelidir:
“Migjeni” cad. no. 21, 10 000, Priştine, Kosova, eski “Ljubljana Bankası” binası, ikinci kat,
no.4 Ofis, e-posta: zyraepersonelit@ombudspersonkosovo.org
Başvuruya ulaşabileceğiniz yerler:
Basık hali: Halk Avuaktı Enstitüsünün ilişkin idari hizmetinden veya elektronik olarak Halk
Avukatı Enstitüsünün internet sayfasından: www.ombudspersonkosovo.org
Ek bilgileri, her iş günü saat 16:00’ya kadar aşağıdaki telefon numaralarından alabilirsiniz:
+ 381 (0) 38 223 782, 223 783, 223 789.
Başvuru formu, istenen ek belgelerle birlikte teslim edilmelidir.
Yanlış başvuru formunun kullanılması ve istenen bilgilerle doldurulmaması halinde, ayrıca
gecikme ile teslim edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
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